Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse
Verslag van het secretariaat 2019

Het bestuur:
Bestaande uit: Eric Prince ( voorzitter), Jasper de Jong (penningmeester), Jos
van Bourgondiën ( Archiveren/educatie), Henk Schaap ( Genealogie/ ICT) en
Helmi Beijsens ( secretaris ).
Het bestuur is in 2019 11 keer in een vergadering bijeengeweest. Daarnaast was
er 1 ALV en diverse sub-vergaderingen die zoveel als mogelijk op de
dinsdagochtenden zijn gehouden.
De notulen in vogelvlucht…..
Januari, heeft CHG ons gevraagd gezamenlijk ten strijde te trekken om een
schuur, gebouwd in 1908 ( verbouwd in 1967 ) te laten behouden. De eigenaar
is voornemens de schuur te slopen om hier twee appartementen te bouwen om
te verhuren. De uitspraak vanuit de gemeente loopt nog.
Op 9 januari een bijeenkomst van de projectgroep Pieter Six. Men bespreekt de
publicatie.
Besluit het bestuur om de procedure Erepenning Monumenten op voorstel van
Jos te vernieuwen. Jos gaat hiermee aan de slag.
Vrijwilliger van het jaar, die wij sinds enkele jaren kiezen, wordt voortaan door
het bestuur aangewezen. Dit om het competitiegehalte eruit te halen.
Februari, zijn de aangeschafte kaarten van het Kadaster, bij ons op de NAS
geplaatst.
De kwartaalbladen zullen weer gewoon genummerd worden, de indeling naar
jaargetijden komt te vervallen.
Er wordt een steunbrief geschreven voor het CHG, om gezamenlijke sloop van de
Wolff te voorkomen. Na goedkeuring bestuur zal deze naar de gemeente worden
gestuurd.
Sinds de wisseling van secretaris EGC, ontvangen wij als vereniging geen agenda
en niet-confidentiële stukken meer en daarom is er een brief naar de gemeente
gestuurd op 19 februari met de vraag of zij dit ons weer willen toezenden.
De heer Zwetsloot heeft aangegeven dat wij, bij leven en welzijn, gebruik mogen
maken van de Vergulde Zwaan.
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Maart, het oude beeld van de Sint Josephschool krijgt geen plek bij de nieuwe
locatie. Er moet een nieuwe plek gezocht worden voor dit cultureel erfgoed.
Eigenaren van de “oude openbare school” tonen wel belangstelling.
Het corso archief is toch overgedragen aan onze vereniging, dit tegen onze
aanbeveling in. Het archief staat nu bij Deen thuis, alwaar hij het uitzoekt en
sorteert.
De voorraad boeken zijn door Jasper ingeboekt. Ons saldo is nu gezakt, maar de
boeken vertegenwoordigen nu wel een vastgestelde waarde.
Er is een nieuw inname formulier gemaakt om materialen die ons worden
aangeboden, zowel fysiek als digitaal, goed schriftelijk vast te leggen. Waarbij de
eigenaren onder de opgestelde voorwaarden afstand doen van hun spullen.
De vernieuwde werkwijze en procedure Erepenning Monumenten, opgesteld door
Jos, is besproken en vastgesteld.
April, geven wij als bestuur toestemming om onze laptops en wachtwoorden aan
te linken aan elkaar. Dit zal door Gustavo worden uitgevoerd. Kosten € 1000, -.
Het project Bewoners 1830 neemt waarneembare vormen aan. Vrijwilligers
worden enthousiaster.
Op 23 april hebben we de eerste bijeenkomst van de Mediagroep gehad. In deze
groep komen vele partijen samen op het gebied van archivering. Foto’s en films
zijn een onderdeel, maar ook boeken en tijdschriften. Ook is er aandacht voor
het omgaan met school-, verenigings- of familiearchief. Het doel is om te komen
tot een eenduidige werkwijze.
Corso kraam samen met EHBO bemannen. Zo proberen nieuwe leden te werven.
De Erfgoedcommissie Lisse maakt nu onderdeel
vertegenwoordiging hiervoor is nog onduidelijk.

uit

van

HLT.

De

Er is een werkgroep Erepenning Monumenten opgericht. De leden zijn: Huub
Slobbe, Chris Balkenende, Peter Schoonens, Frans Mesman, Jos van Bourgondiën
(coördinator) en Helmi Beijsens (notulen).
Na deze vergadering is Tosca Engels aangeschoven om de laatste dinsdag te
bespreken. Er zijn nogal eens veranderingen, daardoor is het handiger om
afspraken vast te leggen.
Mei, bespreken en herijken we de doelstellingen van onze vereniging. Een
terugkerend thema.
Krijgen we een vraag van de burgemeester om op de hoogte gebracht te worden
van de voortgang in het onderzoek naar sporen van Pieter Six in Lisse. Delegatie
van het bestuur gaat de voortgang toelichten. Helmi maakt hiervoor een
afspraak met de burgemeester.
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De overeenkomst tussen Bescal en C-HVOL, wordt aangepast en teruggestuurd.
De offerte voor de filmvoorstelling leden ( 21 mei Poelhuys )is goedgekeurd.
Juni, is een spannende maand. Een samenvatting van het onderzoek naar de
familie Pieter Six in Lisse, is gemaakt, zodat op 24 juni een bezoek gebracht kan
worden aan burgemeester Spruit. Zij heeft hier zelf om verzocht, is namelijk zelf
erg geïnteresseerd in de Lissese geschiedenis. Een delegatie van het bestuur
gaat naar het gemeentehuis.
Op 18 juni vrijwilligersavond. Op deze avond is er een fietstocht rond enkele
sporen van Pieter Six gehouden, die eindigde op Dever. Ook de vrijwilligers van
Dever werden hiervoor uitgenodigd.
Juli, de weersverwachting van deze dag, de 25e, blijken enorm warme
temperaturen te geven, van 30 gr of hoger….vroeg vergaderen dan…
Vanuit het bestuur en mede door Wim Bosch, is er een brief gestuurd naar de
Erfgoedcommissie ( EGC ). Om vooraf aan de vergaderingen de agenda te
mogen ontvangen en de bijbehorende stukken.
Er wordt door Henk een protocol geschreven voor de nieuwe Mediagroep, over
onze omgang met het archief in combinatie met Lisse Tijd Reis (LTR).
De penningmeester meldt dat er dit jaar wederom veel leden hun lidmaatschap
nog niet hebben betaald, 70 stuks. We moeten er voor zorgen dat dit verbetert.
De redactie wil graag andere software om onze kwartaalblad te kunnen maken.
Een eerste productversie is op de server gezet van project LTR. Het bestuur
heeft al mogen kijken. Nog een anderhalve maand en het zal in zijn geheel op de
server staan.
Het Crimineel Dingenboek, is te koop aangeboden. Eigenaar Ard van der Steur
doet er afstand van. Met Erfgoedhuis Leiden, Historische Vereniging Voorhout,
Noordwijkerhout en wijzelf wordt het boek aangeschaft. Kosten € 4000, - Wij
proberen gezamenlijk door subsidies uit deze kosten te komen.
Augustus, staat in het teken van de doelstellingen van onze vereniging. Middels
een praatpapier, wordt er gekeken naar onze doelstellingen, in overeenstemming
met ons handelen. Zo kunnen wij gericht notities opstellen voor de werkgroepen
waar zij zich aan moeten conformeren.
Een notitie is gemaakt voor de nieuwe Mediagroep, “Afspraken voor beheer van
foto’s en digitaal materiaal. E.e.a. is nodig om de goede aansluiting te borgen bij
het LTR archief.
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Hans Hoes gaat fysieke objecten fotograferen. Hiervoor maakt hij een ruimte die
geschikt is om de objecten te fotograferen. Beraamde kosten € 300, De gemeente Lisse vraagt een adviseur voor de nieuwe Erfgoedcommissie
( HLT) Een oproep naar de leden zal er uitgaan. Op 22 aug was de laatste EGC
van de gemeente Lisse. De volgende bijeenkomsten zullen vanuit HLT worden
georganiseerd.
Op 27 augustus is een delegatie van het bestuur op bezoek geweest bij Bart
Siemerink, directeur van Keukenhof. Aanleiding was een artikel in de krant in
“Sporen van Vroeger”, waarbij enkele aannames genoemd werden, die beter
vooraf bij Keukenhof gecheckt hadden kunnen worden. Het leidde tot een goed
gesprek met als resultaat dat we ook in de toekomst contact met elkaar houden
en kijken waar er samenwerking gezocht kan worden. Een samenvatting van het
gesprek is naar Bart Siemerink opgestuurd.
September, geeft ons een bijna voltooid project LTR-bewoners en LTR-archief.
Bestuur heeft de eerste inspanningen kunnen zien op het scherm.
Indrukwekkend, hoeveel werk hier inzit.
Voorstel wordt gedaan om dit project LTR te laten onthullen door wethouder van
der Laan, op de vrijwilligersavond 17 december. Helaas blijkt de wethouder dan
niet te kunnen en wordt er uitgeweken naar een andere datum, dat blijkt dan 9
januari 2020 te worden.
De genealogiegroep zal in het vervolg meer in projecten gaan werken. Overleg
en uitwisseling van ideeën worden meer en meer via internet dus digitaal
gedaan. Waar nodig wordt er een toch vergadering belegd.
De Erepenning heeft zijn 2e bijeenkomst gehad en gaat nu kijken hoe de nieuwe
penningen eruit moeten komen te zien. Jos heeft overleg met Frans en Truus
van der Veld. Tevens wordt er met hen gesproken over onze VOL-speldjes, voor
onze ereleden en vrijwilliger van het jaar. De maker van de speldjes is
overleden, maar Frans en Truus hebben een goede oplossing gevonden.
Oktober, heeft een korte vergadering. LTR 1830 wordt besproken, deze is bijna
af. Verder komen enkele punten voor vanuit de notulen van de vorige
vergadering, Denk aan de nieuwe erepenning en de genealogiegroep houdt zijn
bijeenkomsten digitaal. Ook de boeken uit de bibliotheek worden gecontroleerd
op aanwezigheid en in LTR aangepast. De ALV zal verzet worden i.v.m. de
afwezigheid van één bestuurslid, dit wordt nu april.
November, is er door tijdsgebrek, geen vergadering gehouden. Via de mail zijn
de zaken gewoon doorgegaan.
December, hebben we een mail ontvangen van de heer Nieuwenhuis, waarin hij
vraagt of de verhalentafel, die onder begeleiding van Sybel van Dam jaren
draaide, bij de VOL ondergebracht kan worden. Sybel stopt met ingang van het
nieuwe jaar.
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De aanvraag voor een nieuwe scanner, om de foto’s te digitaliseren voor LTR, bij
de Meerlanden is afgewezen. Het wordt opnieuw geprobeerd bij fonds 1818.
Het archiveren van de boeken volgens het systeem voor LTR loopt gestaag, er
moeten wel nieuwe nummers toegekend worden aan de boeken. Jos van
Bourgondiën zal ervoor zorgen.
Omdat Bewoners 1830 voor LTR bijna gereed is, is er begonnen aan bewoners
1880.
Op 21 november is het Crimineel Dinge boek overgedragen aan vier plaatselijke
verenigingen, te weten: Noordwijkerhout, Voorhout, Leiden en Lisse. Bij aankoop
van dit boek, hebben wij een code gekregen, waarmee we het boek online
kunnen inzien. Zo krijgen wij nog meer inzicht in ons verleden. In onze
vereniging worden de verhalen die opgeschreven staan, door een werkgroep
getranscribeerd.
Dan is een delegatie van ons bestuur op 23 november aanwezig geweest bij het
lustrum van Rijnlandse Geschiedenis, in Katwijk. Hier een boek cadeau gekregen
“Een ambacht aan de Rijnmond”, mede geschreven door Dick Parlevliet, die
helaas is overleden.
Onze nieuwe website wordt bijgewerkt, er komt nog een agenda in en een
Gallery.
Op 17 december is de vrijwilligersavond. Op deze avond krijgen de vrijwilligers
het project bewoners 1830 te zien. Ook enkele mensen van Erfgoed Z-H zullen
aanwezig zijn.
De onthulling van LTR zal op 9 januari plaatsvinden. Op een heel andere avond
dan u van ons gewend ben, maar de wethouder had niet meer speling in haar
agenda.
Onze ledenaantal moet omhoog, we blijven rond de 450 leden steken. Hier wordt
actie op ondernomen.
De Erepenning krijgt een nieuwe naam; de Frits Treffers Penning. Ons erelid en
oprichter van onze verenging is helaas op 21 november overleden.
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Het aantal lezingen die gehouden zijn afgelopen jaar:
15 januari Menno Dijkstra met “Terug naar de tijd van Karel de Grote” *
14 februari Charlotte Ebers met “Tot uw dienst mevrouw” (3 avonden)**
16 april, “ Is het Kitsch of Kunst?” met medewerking middenstand (-\- voetbal)
21 mei, filmavond van nostalgische film verzorgd door Simon v. Dijk
18 juni vrijwilligersavond
Vanwege vakantietijd geen lezing in juli en augustus
17 september, Peter Vink met “Geschiedenis bloembollenteelt D-B-streek”
15 oktober, Onno Zwart met “GOM in samenwerking D-B-streek”
19 november, Maarten Rueb met “Kind in Kolonie Nederlands-Indië” ***
17 december, vrijwilligersavond met een demo van LTR
* Nico Groen kreeg na de lezing een bloemetje, omdat zijn 100e artikel in Sporen
van vroeger was verschenen.
** Deze lezing was zo bijzonder, werd in de Hofboerderij gehouden. Er was
zoveel animo voor dat deze avond in drieën gegeven moest worden. Er konden
rond de 30 mensen per keer mee, i.v.m. de rondleiding door het Kasteel
Keukenhof. Charlotte Ebers heeft dit belangeloos gedaan voor ons, waarvoor nog
onze dank…
*** Deze lezing was een verrassing, maar liefst 105 mensen zijn hier op af
gekomen. We moesten zelfs mensen weigeren.

Het jaar 2019 is een bewogen jaar geweest.
Op 8 januari is Jan van der Linden overleden, hij was een markant en bijzondere
man, met heel veel passie voor ons verleden. We missen zijn inzet op gebied
van het invoeren en verwerken van Pro-Gen. Een data base waar veel bewoners
die niet meer in leven zijn staan verwerkt.
Op 11 juni overleed Ton Schrama, na een lange tijd van ziek zijn is hij aan de
gevolgen hiervan overleden. Ton was een vrijwilliger die allerlei hand en span
diensten uitvoerden.
Dan overleed op 21 november ons aller oprichter en erelid, Frist Treffers. Hij was
een zeer flamboyant figuur die enorm met de vereniging begaan was. Hij wilde
nog zo graag een lezing houden bij hem thuis, maar dat was hem niet meer
gegeven, hij was te ziek.
Wij missen hen alle 3, elk op eigen wijze.
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Maar enkele andere leden hebben ons ook verlaten, soms door overlijden en
soms om een andere reden, en dus het lidmaatschap opgezegd.
Dit zijn in totaal 19 leden en 1 adverteerder.
Ook hebben we nieuwe leden mogen verwelkomen en wel 27 keer. In totaal
mogen we binnen onze vereniging 472 leden, adverteerders of contactpersonen
rekenen.
Uitgesplitst zijn dit 421 leden, 28 adverteerders en 20 contactpersonen. ER is
dus nog werk aan de winkel. Onze FB site telt 1200 leden.
Het afgelopen jaar is er ook hard gewerkt aan de diverse projecten en het
opstarten van nieuwe groepen, denk aan de Frits Treffers Penning. Een groep die
elk jaar kijkt naar het mooist gerenoveerde en onderhouden pand in Lisse. In
deze groep zitten 5 leden, die ieder met zijn expertise kritisch kijkt naar de
panden. Er wordt elk jaar gewisseld van soort pand. Dit jaar is het de gewone
woonhuizen, volgend jaar de bollenvilla’s en het derde jaar de bedrijfspanden.
Daarna begint de cyclus weer van voor af aan. Zo komen er meer mensen aan
bod om eens de FTP te ontvangen.
Daarnaast is de Mediagroep opgericht, uit noodzaak om zo de verschillende
groepen die zich met media bezighouden tot één geheel om te vormen. Tijdens
de eerste bijeenkomsten, werd de notitie die Henk had opgesteld besproken. Het
LTR-archief is de bindende factor geworden voor alle zaken die wij als vereniging
archiveren. Ook afspraken voor filmvertoningen en fototentoonstellingen lopen
nu via het secretariaat
De genealogiegroep is in projecten gaan werken, voor een betere verdeling van
de taken. Ook het in kaart te brengen van specifieke vrijwilligers waar wij nog
gebrek aan hebben, is gelukt. We mochten daardoor een aantal nieuwe
vrijwilligers verwelkomen. De groep houdt ook online besprekingen. Een
historische vereniging op weg naar een gedigitaliseerde toekomst.
Helmi Beijsens
Secretaris
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Cultuur-historische Vereniging Oud Lisse
inzake
boekjaar 2019
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Balans per 31 december 2019
2018
€

2019
€

3.960

4.608

3.960

4.608

1.245
2.516
26.777

3.705
2.516
23.252

30.538

29.473

34.498

34.081

28.845

31.456

5.653

2.625

34.498

34.081

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Voorraden
Liquide middelen

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
KORTLOPENDE SCHULDEN
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Staat van baten en lasten boekjaar 2019

2018
€

2019
€

Baten
Opbrengst contributie en advertenties
Overige opbrengsten

11.446
5.206

13.393
1.762

Som der baten

16.652

15.155

Lasten
Overige bedrijfskosten

16.350

12.544

Som der lasten

16.350

12.544

302

2.611

Resultaat
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Toelichtingen
Toelichting op de Balans per 31 december 2019
(bedragen in hele euro's, tenzij anders aangegeven)
2018
€

2019
€

3.960

4.608

Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Debiteuren
Totale vorderingen

0
1.245
1.245

3.500
205
3.705

Voorraden
Voorraad boeken
Totale voorraad

2.516
2.516

2.516
2.516

15
1.381
25.381
26.777

15
254
22.983
23.252

28.543
302
28.845

28.845
2.611
31.456

600
894
4.000
159
5.653

600
0
2.000
25
2.625

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Boekwaarde per 31 december
VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
Kas
Rabobank Betaalrekening
Rabobank Spaarrekening
Totaal Liquide middelen
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal per 1 januari
Resulaat boekjaar
Totaal Eigen vermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen bedrag kosten
Crediteuren
Vooruitontvangen subsidie
Vooruit ontvangen contributie

11

Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse
Verslag van het secretariaat 2019

Toelichtingen (vervolg)
Toelichting op de staat van baten en lasten 2019
(bedragen in hele euro's, tenzij anders aangegeven)
2018
€

2019
€

9.016
2.430
3.668
1.538
0

9.998
3.395
1.573
189
0

16.652

15.155

2.028
1.500
5.450
3.938
194
700
2.540
16.350

1.884
0
5.492
2.970
210
788
1.200
12.544

BATEN
Contributie
Advertenties kwartaalblad
Ontvangen subsidie / giften / donaties
Verkoop boeken e.d.

LASTEN
Afschrijvingen
Afwaardering voorraad boeken
Secretariaatskosten
Kosten kwartaalblad
Bankkosten en bankrente
Kosten servicepunt
Overige algemene kosten
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